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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

i. 

A Festetics-kódex o g z a t l a n szaváról. 
A Festetics-kódex 365—405. lapjain levő „Penytencya tharthafrol 

walo pfalmofok" egyikében, az Ewtewd pfalmof-ban olvassuk: „Ees 
een aalommal nehezewlt, ees ogzatlan, eeynek feteethfeegey kevzewtt 
megh nyommattam Semmy remén feegem neekem ydweffeegemben..." 
(FestK. 392). Az említett zsoltárok Petrarca „Septem Psalmi Poenitenti-
ales"-ének fordításai (vö. KATONA L4: IK. XV, 150). Ebben a kérdéses 
szövegrész latin eredetije így hangzik: „Et ego somno gravis atque 
incautus, inter tenebras noctis oppressus sum. Nulla mihi spes sálutis..." 
(i. h. 156)*. A latin eredetivel való összevetésből nyilvánvaló: ogzatlan 
szavunk a latin incautus fordítása. 

Az ogzatlan szót szótározva sehol sem találtam. Egyetlen valószínű 
lelőhelyén, a NySz.-ban sincs meg, ennek adatai a FestK.-re különben 
is igen hézagosak. Az irodalomban sem akadtam nyomára. Tudtommal 
egyetlen egy alkalommal esik szó róla: SZILY említi egy KATONÁIIOZ írott 
levelében, érdeklődve tőle a „rejtélyes" (ő nevezi így!) szó kiléte felől 
(IK. XV, 150). Több hírünk azóta sincs róla. Pedig éppen a KATONA 
említett forrásközlése óta kezünk ügyében van megfejtése. 

Minden valószínűség szerint ok 'ratio, causa' szavunk valamiféle 
származéka rejtőzik benne. De éppen ez a rejtélyes származék okozza 
a legtöbb fejtörést. Köztudomású ugyanis, hogy említett ok szavunk -s 
nomen possessoris képzős, okos származékának XV. századi kódexeink
ben ,cautus> jelentése van: „meg oda azt agyermeknek ewuetewl oly 
okofon hogy az gyermek fem egy keppen nem erze: exolvit illám a 
chorda pueri ita caute, ut puer nullo modo senserit" (JókK. 144); „mert 
az arolo adotuala ielt nekic monduan Valakit megapolandoc ö az fogiatoc 
es vigétec okofon: Dederat autem traditor eius signum eis, dicens: 
Quemcumque osculatus fuero, ipse est, tenete eum, et ducite caute" 
(MünchK. 102.) stb. Az okos származéknak ez a jelentése egyébként 
később is közönséges (vö. CAL., MA., PP., WAGNER, Phras. 180 stb. 1. NySz.), 
ugyanígy fosztóképzős, oktalan származékának incautus jelentése (vö. 
MA., PPB., NySz.). Arra gondolhatnánk, hogy az egyformán 'incautus' 
jelentésű oktalan meg ogzatlan alakulatok valamiképen egymás változatai. 
Ennek a föltevése azonban alaktani szempontból merő képtelenség. A 
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két szónak, alapszavuk közös voltán kívül, aligha van egymáshoz va
lami köze! 

Másfelé kell tehát keresnünk a megoldást. — PAIS tanár úr egy 
megjegyzése igazított a helyes nyomra. Ő ugyanis, egy vele való beszél
getésünk alkalmával, a latin incausatus alak fordítását gyanította kérdéses 
ogzatlan szavunkban. Utánajártam: sejtése jórészt és végelemzésben 
helyesnek bizonyult! 

Eleve gyanúsnak kellett találnunk már magában azt a körülményt 
is, hogy 'incautus' jelentésű ogzatlan szónak sehol, semmiféle forrásban, 
szótárban nyomát sem találni. Önkéntelenül vetődött fel a kérdés: hátha 
a Petrarca bűnbánati zsoltárainak „ s z ó s z e r i n t i h ű s é g ű , bár he-
lyenkint eléggé e s e t l e n és n e h é z k e s , sőt n e m i s m i n d e n bot
l á s t ó l m e n t " (vö. IK. XV, 150)x) fordítása a ludas mindebben? 
A csetlő-botló, kissé felületes fordító kezenyoma bizony lépten-nyo
mon megtetszik munkáján. Esetünkben is! Az történhetett ugyanis, 
hogy felületes fordítónk, az előtte fekvő latin szöveg eredeti Hncautus 
szavát incattusn&k olvasta. Ismerve az egykorú írásnak az u száraival 
csaknem egyenlő magasságú, rövidszárú, alig áthúzott -í-it ennek min
den valószínűsége bizonnyal meg is volt: a két u s a közöttük meg
búvó -t öt szára helyett fordítónk a munka hevében csak négyet olva
sott, valamelyik w-nak egyik szárát elsikkasztotta, másikát,. a vele 
csaknem egyenlő magasságú -t mellett levőt meg ugyancsak í-nek ol
vasta, így lett a szöveg eredeti incautus-ából a fordító kezén incattus. 
Ezen fordulhatott meg az egész dolog, egyetlen betű elnézése okozhatta 
az egész zavart. Ezt az incautus helyett incattus-nak olvasott alakot for
dította azután le a mi pálosunk jó „diákos" latinsággal, „szószerint", de 
végre is alig kifogásolható módon. 

Mi köze van azonban ennek a sokat emlegetett incattus szónak a 
kiindulásunkban jelzett incausatus szóhoz? Egyik a másikának válto
zata. Bár Du CANGBnál incattus szónak nyomát sem találom, a szó a 
magyarországi latinságban, úgy látszik, közönségesebb volt. BARTALban 
ugyanis így találom: „incattus, in causam attractus,... Incattus seu 
Incausatus (a voce caussor, quae etiam accusare significat)..." Mind a 
^causor', mind az 'accusare' jelentés ott szerepel okoz igénk jelentései 
közt (1. NySz.), semmi kétségünk nem lehet tehát a felöl, hogy a FestK. 
kérdéses ogzatlan szavában ez a 'causor' vagy 'accusare' jelentésű okoz 
igénk, mégpedig annak fosztóképzős alakja rejtőzik. 

Maga az ogzatlan — ma így mondanók: okozattan — alakulat pedig 
alkalmasint nyelvjárási változat. A FestK. a XV. században, legkésőbb 
1494-ben íródott, s ha igaz, írója dunántúli: nagyvázsonyi pálos szer
zetes volt (vö. Nyelvemléktár XIII, VI. 1. és VARGHA D.: MNy. XI, 119). 

• J) Én ritkíttattam! 
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A dunántúli, de meg csaknem mindegyik nyelvjárásunkban közönséges 
jelenség, hogy a zöngétlen mássalhangzó + z, esetünkben -kz-, kapcso
latból, hátraható hasonítás következtében -gz- keletkezett. A mi korai, 
XV. századi ogzatlan szavunk azonban e mellett még más egyebet is 
bizonyít. Újabban ugyanis — éppen a dunántúli nyelvjárásban — az ilyen 
mássalhangzó-kapcsolatokból, most már előreható hasonítás követkéz^ 
tében -ksz- keletkezik (vö. csodákszott, tanakszik, ölekszett stb.). HORGER 
föltevése szerint tehát ennek a -kz- 5- -gz- változásnak igen korán, sze
rinte már a XVI. század előtt le kellett zajlania (vö. HORGER: MNy. 
XVII, 155 és MNyj. 100). A FestK. ogzatlan szava — ha magyarázatunk 
helyes — nemcsak hogy támogatja HORGER föltevését, hanem arra — 
tudtommal — éppen a legkorábbi történeti adatot is szolgáltatja! Az 
említett kz =- gz nyelvj. változásra egyébként több kései adatunk van 1 
lakoz-ik: =- lagzi (NySz.), bakoz-ik ^ bagzik stb. ') Magashangú példákban 
is : lélek: =- lélegzet-, menyekező =- menyegző stb. (vö. a NySz. megfelelő 

címszavai a.). ^ -o -n * 
BABOSS E. ERNŐ. 

II. 
Kedv szavunkról hosszú idő óta nem esett szó a magyar nyelvészeti 

irodalomban. Etimológiájával tudtommal BUDENZ foglalkozott utoljára 
(MUSz. 9), akinek az egyeztetéséhez MUNKÁCSI a vogulból új adatokat 
közölt (NyK. XXV, 259). WICHMANN a votj.-zürj. kid, kid szóval kapcso
latban, amelyeket BUDENZ kedv szavunkkal egyeztetett, a fi. kunto szóra 
utalt (Wotj. Ghr. 372. sz.), de TOIVONEN kimutatta, hogy ez nem tartozik 
ide (FUF. XIX, 105, 218).UOTILA Syrjánische Chrestomathie c. kézikönyve 
tehát az eddigi kutatások végeredményét tükrözi akkor, amikor a zürj. 
kid szóval kapcsolatban a magyar kedv szót lényegében ugyanabban az 
egyeztetésben szerepelteti, amelyet a MUSz.-ból ismerünk: kedv *» zürj. 
kid: mil-k. 'Verstand, Vernunft' o> votj. kid id., mil-k. 'Sinn, Gemütsart 
usw.' c\> ostj. k»nt 'Zorn' ~ vog. kant, könt id. 

De mi a magyarázata annak, hogy SZINNYEI viszont nem veszi fel 
szavunkat Nyelvhasonlításába a biztos finnugor szóegyezések közé? — 
E kétkedést kifejező negatívumtól indíttatva alaposabban utánanéztem 
a fenti etimológiának, s arra a meggyőződésre jutottam, hogy SZINNYEI-
nek a maga szempontjából szintén igaza van: BUDENZ egyeztetése v á l ó 
s z í n ű , ezért TJOTILA könyvében említést érdemelt, kedv szavunk több 
problémája azonban tisztázatlan, ezért etimológiája nem tartozik 
a b i z t o s szóegyezések közé A következőkben BUDENZ egyeztetésének 
e tisztázatlan pontjait kívánom megvilágítani. 

*) A bagzik igére az EtSz. KAssAiból idézi legkorábbi adatát. Megvan* 
azonban már korábban is : „B . . . om Stupro . . . Bagzom, bakozom a' nőstényt 
meghágom" SÁNDOR, Sokféle XI, 100. 
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Ami az egyeztetés jelentéstani felét illeti, az 'ész, értelem' ~ 'kedv* ~ 
'harag' jelentések nem állnak egymástól annyira távol, hogy az egyez
tetés akadályai lennének. Hogy hasonló jelentései egyazon szónak lehet
nek, ill. kifejlődhetnek, annak igazolására a fi. mieli szóra utalhatunk, 
melynek jelentése SZINNYEI szótárában egyebek közt 'ész, elme, értelem' 
és 'kedv, hangulat'. Hogy az általános 'kedv' jelentésből kifejlődhetett 
a 'rossz kedv' fokozaton keresztül a szűkebb 'harag' jelentés, annak 
a bizonyítására már BUDENZ is több példát említ. A jelentésváltozás 
hasonló fajtája ez, aminővel végzet és szerencse szavaink történetében 
találkozunk: a végzet eredetileg jó v a g y rossz lehetett, mai jelentése 
azonban csak 'balvégzet'; a szerencse régebben 'sors', ma pedig csak 
'jó szerencse' jelentésű (1. GOMBOCZ, Jelentéstan 107). 

A BüDENZ-féle egyeztetés hangalaki oldalát illetőleg a nehézségek 
a magyar kedv v-jéve korlátozódnak. Mi ez a v, melynek a rokonnyelvi 
alakok hangtestében nincs nyoma? Hogyan viszonylanak a régi nyelv 
u-nélküli alakjai (vö. yo keddel JordK., ÉrdyK., kedbwl Komj.: SzPál. 
58; 1. NySz.) a mai kedv alakhoz? Az első kérdés megoldására tartalmaz 
a régi irodalom halvány útmutatást, részletesebben azonban a v eredeté
ről senki sem nyilatkozott, s válasz nélkül maradt eddig a második 
kérdés is. 

Az a nézetem, hogy a kedv v-je ugyanannak a denominális névszó
képzőnek a folytatása, amely a hamu : hamvas, odu : odvas, keserű : keser
ves, továbbá az elő, hosszú, fiú, könnyű stb. szavakban rejlik (vö. SZINY-
NYEi:NyK. XLIV, 114 és MNy. XXII, 245, 316; MELLICH: MNy. X,154—5), 
s úgy képzelem, szavunk ó-magyar alakja *kedüü; *kedü üe- lehetett. 
Ennek várható fejleménye *kedő (<*> *kedü, *kedü) lenne, de ilyen alakot 
nem találunk nyelvemlékeinkben. A helyettük használatos kedv alak oly 
származékokból vonódott el, mint pl. kedve, kedvük, kedves, amelyek 
a feltett *lfedüü megfelelő alakjaiból szabályos fejleményeknek tekint
hetők (pl. kedve -=*kedüüe; kedves -=*kedüües, ahol a 2. nyilt szótag 
magánhangzója hangtörvényszerűen kiesett, vö. HORGER: MNy. XXXVI, 
321. 1. jegyz.). Tudjuk, az öv, hév, rév, év, enyv, könyv, nedv, nyelv, 
ölyv, örv, sáv, sűv szavak e p-végű nominatívusai éppily elvonás útján 
álltak elő, aminőt én kedv szavunkban is felteszek (vö. GOMBOCZ, Magyar 
történeti nyelvtan, III, Alaktan 88). Elvonásból magyarázza a kedv alakot 
már SZILASI is (Nyr. XI, 113), s mind ő, mind SIMONYI (TMNy. 337) 
a y-tövű névszók közé iktatja szavunkat. 

A y-nélküli alakokat többféleképp magyarázhatjuk. SIMONYI a régi 
nyelv magú alakja mellett a szintén régi mag változatot képzőtlen alap
szónak tartja; ezen az alapon a *ked változatot is a u-vel bővült alakok 
képzőtlen alapszavának tekinthetjük. A másik lehetőség az, hogy a csak 
ragos alakokból ismeretes ked változat a kedbwl (-~z*kedvbül) -féle esetek-
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ben mássalhangzótorlódás miatt, hangkivetés által keletkezett. Miután 
az ilyenekből a nyelvérzék elvonás útján ked alanyesetet következtethe
tett ki, így érthető a keddel alak keletkezése is.1) Végeredményül azt fog
lalhatom tehát össze, hogy a kedv problémái a magyar hangtörténeten 
belül megoldhatók, ennélfogva a BUDENZ féle egyeztetést a jövőben biztos 
finnugor szóegyezéseink közé könyvelhetjük el. LAKÓ GYÖRGY 

III. 
Magyar csap. 

A Székelyföldről és Brassó megyéből feljegyzett népnyelvi csap 
szó jelentése a MTsz. szerint: 1. 'fenyü-gally, fenyúfa ág'; 2. 'termésre 
hagyott (egy arasznyira lemetszett) szőllővessző'. Vö. még csap-karó 
'nagyobb fenyűágból csinált szőllőkaró' (Székelyföld), csapzik 'kihajt 
(a fa)' (Somogy-m.), csapzás 'fattyúhajtás' (Somogy-m.). 

Ez a tájszó ősi örökség nyelvünkben, mert pontos megfelelője 
van a finn nyelvben: sáippy RENV. 'ramus aridus arboris max. pini; 
dürrer Baumast', LÖNNB. 'torr trádgren 1. quist', vö. hongan sáippyjá. 

Magyar elsőszótagbeli veláris hangnak egyes esetekben finn pala
tális hang felel meg: m. far ~ f. perci; m. fogoly 'perdix' ~ f. pyy. 

Magyar rügy. 
A magyar rügy szó jelentése : 1. 'gemma, oculos ; knospe' (NySz.); 

2. 'apró galyak tavaszkor a gyümölcsfákon' (Tájszótár); 3. 'fűz, dió 
és mogyoró berkéje' (MNy. XXIX, 320). Alakváltozatai: rigy 'fákról 
levágott galy, ágacska' (CzF.), rigya 1. 'levagdalt faág'; 2. 'hosszúkás 
virágforma növés, hajtás tavaszkor némely fákon, pl. a dió, mogyoró, 
fúz, egerfa rigyája, azaz barkája'; 3. 'általán bimbó, midőn a növény 
fakadni kezd; máskép rügy' (CzF.). A MTsz. szerint a rigya, rinya 
(Balaton mell.) ós rogya (Vas m.) alakváltozatok jelentése 'barka (dió-, 
mogyoró-, éger-, gyertyán-, reketye-, fűzfa barkája)'. MUNKÁCSI (NyK. 
XXV, 282) a rigya szónak 'bimbó helye, ha elvirágzott' jelentését is 
feljegyezte Zala megyéből. A rigya, rinya alakváltozatokban megjelenő 
szóvégi -a azonos azzal a régi demin. -a képzővel, amely megvan pl. 
az apa, anya stb. rokonságnevekben, R. Szépa, Fehéra, valamint a Zsiga, 
Tera stb. személynevekben és az elavult ivafa fanévben (vö. Melich-
emlékkönyv 353—354). 

A rügy szót és alakváltozatait MUNKÁCSI i. h. a vogÉ. rünt 'rügy', 
KL. rünt, P. ronte, ront id. szóval egyeztette. Ezt az egyeztetést SZINNYEI 
(NyHas.7 145) és Magyar Szófejtő Szótárában BÁRCZI is elfogadta. A je
lentós szempontjából nem lehet az egyeztetés ellen kifogásunk, nehéz
séget okoz azonban a szóvégi m. -gy hangnak a vog. -nt, -nte végzethez 

l) Természetesen a mag változatot is magyarázhatjuk ily módon. 
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való viszonya még akkor is, ha feltesszük, hogy a vogul adatokban a 
-t, -te elem elhomályosult képző. 

Hangtanilag kifogástalan BUDENZ egyeztetése (NyK. VII, 9), amely 
szerint a rügy szó a következő finn szóval tartozik össze: rönsy Renv. 
'surculus ex radice alterius progerminans; Schössling', Lönnr. 'skott, 
telning, rotskott, grenskott; refva, ullöpare'. 

Magyar -gy, f. -ns- szabályos folytatói a fgr. *-nU- v. -nfs- hang
kapcsolatnak (vö. TOIVONEN, Affr. 236-240) . N S E B E S T Y E N I R E N 

IV. 
A h á m szó eredetéhez . 
A hámoz, hámlik, hánt (^= hámt) és háncs (-=: hámcs) származé

kokból kikövetkeztethető s a nyelvújítás korában 'epidermis' jelentés
ben el is vont hám szavunkat BUDENZ óta finnugor örökségnek szoktuk 
tartani. Nyilvánvalóan azonos vele a votj. MŰNK. kem, küm 'rinde, kruste, 
schale (v. früchten, ei, brot)', WICHM. G. kem, MU. köm 'schale, rinde' 
és a cser. SZIL. kom 'kenyérhéj, héj' , VASZ. KOM 'Kopna', KUHÖS-KOM 'xjreÓHajj 
Kopna'. A BUDENZ (NyK. VI, 396, MUSz. 85), SZINNYEI (NyK. XXX, 171), 
SIMONYI (Nyr. XXXIX, 436) és BÁRCZI (SZSZ. 111) idézte lp. kvolmes 'cor-
tex (imprimis abietis)' hangtani nehézségek miatt bízvást kizárható; a 
finn julmus 'membrana corticis betulinae exteriőr' (BUDENZ i. h.), vala
mint a kalvo, kelmu 'hártya' (SIMONYI i. h., BÁRCZI i. h.) más tőről sarjadt. 

Megítélésem szerint a finnségből a következő szavakat vonhatjuk 
ide : fS. kamara 'mollioris rei durior superficies' (GAN.), 'cutis' (RENV.), 
'svai, öfversta hárda ytan af ngt, valk (pá hűden): sianlihan k. flásksvál, 
maan k. jordsvál, raudan karstainen k. yta, páákamara hufvudsvál, 
ruohokamara grásvall' (LÖNNR.); fÉ. (WIED.) kamar 'Schwarte, Kopfhaut, 
•Grasnarbe, Grasseite des Rasens ' ; fL. (KETT.) kamar 'eine feste schicht, 
kruste', mö-k. 'erdboden', sigávozá k. lúie Ixaut am schweinefleisch'. A 
finnségi alakok ugyanolyan -ra, -r képzős származékok, mint pl. a han-
kura, jakkara, kukkura, makkara, pahkura, pisára, sapara stb. (vö. 
HAKÜLINEN, SRH. I, 117). 

Azt gondolom, hogy a tóm-család tagja ez az osztják szó i s : 
PÁP.—BEKÉ %ám 'burok | Hülle ' ; PATK. yom 'kivájt fatörzs, koporsó'; 
PAAS.—DONN. K. %bm: saprai-%bm 'nákinkenká, schnecke'; J. kám (ku-
mdm): sappőrkl-kám id. ; ' xöm-iif% 'ruumisarkku, sa rg ' ; STEIN. (OVd. II, 
103) %öm 'künstliche Aushöhlung', yöm ju% 'Sarg' . 

Az azonosításban nem mernék tovább menn i : egyelőre SIMONYI 
és BÁRCZI ellenében is jócskán kétesnek látom a magyar héj, a vog. 
%alp 'a nyirfa külső hártyája', a zürj. kii- 'hámoz' szavakkal való kap
csolatot, nem győz meg MAGISTE egyeztetése a md. kuv- és a fÉ. kőm 
szóval sem (MNy. XXXVII, 90), s tüzetesebb vizsgálatra szorulna MUN-
KÁcsinak kaukázusi eredetet vitató tanítása is (KSz. I, 121, AKE. 322). 

Zs. M. 


